
 
E.M. MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

Professora: Rosangela N. B. Dourado Turma: 1° Ano A 

Semana: 31/05 a 02/06 de 2021 Quantidade de aulas previstas:  25horas 

 

Dia da 

semana 

Duração 

Hora/aula 

 

Práticas de 

Linguagem/área 

Objetos de 

Conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2°. 5h Leitura/escuta 

Compartilhada  

e autônoma 

Reconstrução das 

condições de produção e 

recepção de textos 

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que 

circulam em campos da vida social dos quais participa 

cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) 

e nas mídias impressa, de massa e digital, 

reconhecendo para que fossem produzidos, onde 

circulam, quem os produziu e a quem se destina. 

Leitura compartilhada com a  professora “ 

A tartaruga” e formação de palavras 

através das sílabas. 

 

3ª 

 

5h 

 

 

Leitura/escuta 

Compartilhada  

e autônoma 

Estratégia de leitura (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido 

pelo uso de recursos expressivos  gráfico-visuais em 

textos multissemióticos 

Música “Borboletinha”, localizar palavras 

no texto, leitura; Seres vivos e seu 

desenvolvimento, vídeo sobre e atividade 

livro interdisciplinar. 

 

4ª 

 

 

2h 

 

Educação Física 

 

 

Ginástica Geral 

 

Brincadeiras e jogos  

 

 

(EF12EF02). Explicar, por meio de múltiplas linguagens 

(corporal, visual, oral e escrita), as brincadeiras e os 

jogos populares do contexto comunitário e regional, 

reconhecendo e valorizando a importância desses jogos 

e brincadeiras para suas culturas de origem. 

(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver 

desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto 

comunitário e regional, com base no reconhecimento 

das características dessas práticas. 

Através do ensino a distância;  

Prática 

Conforme vídeo e instruções enviadas 

pelo professor; Alongar, Aquecer e 

Vivenciar com a Família, amigos ou 

individualmente   

Teórica:    

Responder questões propostas 

Fixar os elementos teóricos na prática da 

atividade; CORRIDA DE BOLINHAS SOBRE 

O PAPEL 



 
 

3h 

Mundo pessoal: meu 

lugar no mundo 

As fases da vida e a ideia 

de temporalidade 

(passado, presente, 

futuro) 

(EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento por 

meio do registro das lembranças particulares ou de 

lembranças dos membros de sua família e/ou de sua 

comunidade. 

Seres vivos e seu desenvolvimento, 

atividade livro interdisciplinar e plantar o 

feijão no copinho. 

 

5ª 

 

 

  Feriado  

6ª      

Avaliação: Identificar algumas sílabas, realizar leitura, compreender o processo de desenvolvimento dos seres vivos, identificar cédulas e moedas. 

Obs. Projeto meio ambiente  

 


